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E drejta e kopjimit: Mund të bëni kopje ose ta shtypni këtë histori,
nëse nuk do ta shitni.

Danieli dhe tre miqtë e tij jetonin në Izrael. Një
ditë një mbret i madh erdhi në atdheun e tyre dhe
i mori të gjithë të rinjtë e zgjuar, në vendin e tij.
Mbreti kishte një emër të gjatë të stërmadh Nebukadnetsar - dhe ai jetonte në një vend të
largët të quajtur Babiloni.

Këta djem të rinj, u trajtuan shumë mirë në
Babiloni. Mbreti kishte zgjedhur, djemtë më të
zgjuar dhe më të mençur, nga çdo vend i botës. Ai
e kishte bërë në plan, ti edukonte ata në gjuhën e
Babilonisë, kështu që ata të mund të bëheshin
shërbëtorët e tij dhe ta ndihmonin atë për
drejtimin e mbretërisë.

Edhe ushqimi i tyre ishte shumë i mirë. Të rinjtë
hanin, të njëjtat ushqime që hante edhe mbreti.
Por Danieli dhe miqtë e tij, nuk donin të hanin po
atë lloj ushqimi, sepse ai ushqim i ishte
përkushtuar perëndive të rremë.

Danieli i kërkoi burrit në ngarkim të edukimit të tij,
që ti jepte leje të mos hante ushqimin e mbretit.
Nëse mbreti do ta merrte vesh, ai do të ishte
shumë i zemëruar. Por Perëndia i kishte dhënë
hir Danielit në sytë e këtij burri.

Ai pranoi, të bëjë një provë me Danielin dhe
shokët e tij. Për dhjetë ditë, ata do të hanin
vetëm perime, dhe do të pinin vetëm ujë. Në fund
të dhjetë ditëve, Danieli dhe shokët e tij dukeshin
shumë më të shëndetshëm, sesa të rinjtë e tjerë
që kishin ngrënë ushqimet e mbretit. Kështu ata u
lejuan të vazhdojnë të ushqehen me perime dhe ujë.

Këta djem të rinj, nderuan Perëndinë. Dhe
Perëndia i nderoi ata. Perëndia u dha atyre njohuri
dhe aftësi në gjërat që ata mësuan, dhe Danieli
kishte urtësinë të kuptonte të gjitha vizionet
dhe ëndrrat.

Pas tre vitesh shkollë në
Babiloni, të gjithë të rinjtë
u paraqitën përpara mbretit
Nebukadnetsar. Ai zgjodhi
Danielin dhe tre shokët e tij, si
ndër më të mirët e të gjithëve.
Në të vërtetë, mbreti zbuloi se
Danieli kishte më shumë urtësi
sesa të gjithë njerëzit e zgjuar
të mbretërisë
së tij.

Një natë, mbreti pa një ëndërr të keqe. Ai thirri të
gjithë magjistarët, astrologët dhe shortarët e tij
që të vinin e qëndronin përpara tij. “Kam parë një
ëndërr, dhe fryma ime është e shqetësuar për të
ditur kuptimin e ënd'rrës”.
Njerëzit e ditur u
përgjigjën, “O mbret,
jetofsh përjetë!
Tregoju ënd'rrën
shërbëtorëve të
tu, dhe ne do të
të tregojmë
kuptimin e saj”.

Mbreti u përgjigj, “Jo! Ju duhet të më tregoni
edhe çfarë pashë në ëndërr, edhe çfarë do të
thotë. Nëse jo, do t'ju pres copa-copa
dhe do t'jua djeg shtëpitë! Por nëse
më tregoni ënd'rrën dhe kuptimin
e saj”, vazhdoi mbreti, “ju do
të merrni dhurata, shpërblime
dhe nderime të mëdha”.
Sigurisht që asnjë
nga njerëzit
e tij të
mençur,
nuk i tregonin
dot mbretit se çfarë
ënd’rre kishte parë ai.

Njerëzit e mençur të mbretit, i thanë atij, “Nuk
ka njeri mbi tokë, që mund të bëjë çfarë ti kërkon.
Vetëm perënditë, mund ta bëjnë; dhe ata nuk
jetojnë përmbi tokë”. Mbreti u zemërua shumë.
“Vritini të gjithë njerëzit e ditur të Babilonisë”,
urdhëroi ai.

Kur ushtarët erdhën tek Danieli, ai i
tha Ariokut, kapitenit të rojeve të
mbretit, “Përse do ti vrasë mbreti
të gjithë njerëzit e ditur”?
Atëherë Arioku, i tregoi
Danielit gjithçka kishte
ndodhur. Danieli shkoi të
shohë mbretin. Ai i kërkoi
mbretit ca më shumë kohë,
që të mund ti tregonte
atij ëndrrën dhe
kuptimin e saj.

Atëherë, Danieli shkoi në shtëpinë
e tij dhe i tregoi gjithçka shokëve
të tij, Shadrak, Meshak dhe
Abednego. Danieli nuk e dinte
ënd’rrën dhe as kuptimin e saj,
por ai njihte DIKË që di gjithçka.
Ai Dikushi është Perëndia. Kështu,
Danieli dhe shokët e tij u lutën.

Perëndia i tregoi Danielit, ënd'rrën dhe kuptimin
e saj. Danieli i dha lavdi Perëndisë së qiellit dhe
bekoi duke thënë, “I bekuar qoftë emri i Perëndisë,
në jetë të jetëve, spese të Tijat janë urtësia dhe
fuqia”.

Danieli nxitoi tek mbreti, dhe i tha atij, “Ka një
Perëndi në qiell që zbulon sekretet”. Ai i tregoi
mbretit, çfarë mbreti kishte parë në ëndërr, dhe
kuptimin e ënd'rrës.

Kur Mbreti Nebukadnetsar dëgjoi
ëndrrën dhe kuptimin e saj, ai ra
përmbys përpara Danielit dhe tha,
“Me të vërtetë, Perëndia yt është
Perëndia i perëndive, Zoti i
mbretërve dhe zbuluesi i
sekreteve, përderisa të
zbuloi ty këtë
sekret”.

Pastaj mbreti e bëri Danielin një
njeri me pozitë shumë të lartë dhe i
dha shumë dhurata të çmueshme.
Ai e vendosi Danielin, sundimtar
përmbi gjithë provincën e
Babilonisë, dhe mbikqyrës
të të gjithë njerëzve
të ditur të Babilonisë.

Danieli, i Internuari
Një tregim nga Fjala e Perëndisë, Bibla
e marrë nga
Danielit 1-2

“Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u
jep mendje njerëzve të thjeshtë.”
Psalmet 119:130
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Ky tregim nga Bibla na tregon për Perëndinë tonë të
mrekullueshëm i cili na krijoi dhe dëshiron që
ne ta njohim Atë.
Perëndia e di që ne kemi bërë gjëra të këqija, të cilat Ai i quan
mëkate. Dënimi për mëkatin është vdekja, por Perëndia ju do juve
aq shumë sa që dërgoi Birin e Tij të vetëm, Jezusin, që të vdesë në
Kryq dhe të dënohet për mëkatet tuaja. Pastaj Jezusi u ringjall
dhe u ngrit lart në Qiell! Nëse beson në Jezusin dhe i kërkon Atij
të t’i falë mëkatet e tua, Ai do ta bëj atë! Ai do të vijë dhe do të
jetojë në ty, dhe ti do të jetosh me Të përgjithmonë.
Nëse ti beson se kjo është e vërteta, drejtoju Perëndisë kështu:
Jezus i dashur, unë besoj se Ti je Perëndia i bërë njeri për të
vdekur për mëkatet e mia, dhe që Ti u ngjalle sërish. Të lutem,
eja në jetën time dhe fali mëkatet e mia, në mënyrë që unë të kem
jetë të re dhe një ditë të jem me Ty, përgjithmonë. Më ndihmo,
të të bindem dhe jetoj për Ty, si fëmija Yt. Amen.
Lexo Biblën dhe bisedo me Perëndinë çdo ditë! Gjoni 3:16

